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 مقارنة لبعض الصفات الفيزيائية لصوف األغنام العراقية
  

  صميم فخري الدباغ وھاني رؤوف صباغ

  

  العراق ،الموصل قسم الثروة الحيوانية، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل،
 

 )٢٠١٣تشرين االول  ٣ ؛ القبول٢٠١٣أيلول  ٤ (اإلستالم
    

  الخالصة
  

لباالت الصوف المنتج من األغنام العواسية والكرادية والعرابية المنتشرة في مناطق يانات المسجلة الباشتملت ھذه الدراسة على تحليل 
تم أخذ نماذج عشوائية من ھذه الباالت لحاالت الصوف  .٢٠١٢و  ٢٠١١ خالل عامي ،الموصل وشمال وجنوب العراق على التوالي

. أظھرت وقطر الليفة ب النباتية فيهـنسبة الصوف النظيف ونسبة الشوائ (بدون تغطيس) وذلك لدراسة المغطس قبل الجز والصوف الخام
) فقط ٠,٠٥≤ وتأثير معنوي للسنة اإلنتاجية (أفي الصفات الثالث، المستخدمة ت ) للسالال٠,٠١≤ عالية المعنوية (أ النتائج وجود تأثيرات

 تأثيراتلم يالحظ نسبة الصوف النظيف والشوائب النباتية.  صفتيحالة الصوف في ) ل٠,٠١≤ ة (أرات عالية المعنويتأثيوفي قطر الليفة، 
≤ حالة الصوف الذي كان له تأثير معنوي (أ× اإلنتاجية  ةالمدروسة فيما عدا تداخل السنفي الصفات معنوية لتداخل العوامل الثالث 

   وقطر الليفة. ) في نسبة الصوف النظيف٠,٠٥
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Abstract 

 
This study included analyzing data recorded of wool produced bales from Awassi, Karadi and Arabi sheep distributed in 

Mosul region, north and south of Iraq respectively for two years 2011 and 2012. Randomized samples were taken from these 
bales for dipped wool before shearing and raw wool (not dipped) to study percentage of clean wool (CW), vegetable matter 
(VM) and fiber diameter (FD). The results revealed a highly significant effects (P≤ 0.01) for the breeds and status of wool on 
these three traits, a significant effect (P≤ 0.05) for productive year only on (FD), and a highly significant effects (P≤ 0.01) for 
wool status on both (CW) and (VM). No significant effects were noticed for the interactions between the three studied factors 
on the traits except for the interaction of productive year × wool status which affected significantly (P≤ 0.05) on (CW) and 
(FD).  
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  لمقدمةا
 

الصوف الخام عبارة عن ألياف الصوف مضافا إليه الشوائب 
لمؤثرة في نسبة بأنواعھا والملوثات والتي تعتبر من أھم العوامل ا

 – ٢٥والذي تتراوح نسبته بين  الفقد في وزن الصوف بعد غسله
محصول الصوف عبارة عن  .% من وزن الصوف الخام٨٠

الصوف المغسول جيدا والخالي من الشوائب الطبيعية بأنواعھا 
 أمالح% ٠,٥% دھن و١,٥% رطوبة و١٢والحاوي على 

تكون طبيعية والتي ) أن الشوائب إما أن ٢وأشار ( .1)( معدنية

ھي عبارة عن المواد الدھنية والعرقية ومزيجھما الذي يدعى 
عن إفرازھما غدد موجودة في  ولؤوالمس (Yolk) بالمح

مكتسبة والتي تكون الشوائب  أوحويصالت الصوف داخل الجلد 
 -  ٥تشمل المواد النباتية والرمال واألوساخ التي تشكل نسبتھا 

من البيئة المحيطة به حيث يساعد  % والتي تتعلق بالصوف٢٠
الدھن على لصق الكثير منھا بالصوف إضافة إلى الصبغات 

األخرى التي تستخدم لتمييز الحيوانات ومعالجتھا. والمعامالت 
المؤثرة في نسبة  األخرىالعديد من العوامل  إلى) ٢( أشاركما 

الفقد في الصوف مثل الموقع الجغرافي واختالف ظروف البيئة 
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نوعية  وغبار وطبيعة الغذاء وخاصة وأمطارحرارة ورياح  من
المراعي التي ترعى فيھا األغنام والعمر والجنس وقطر الليفة. 

% ٢٠ – ٥أن الشوائب واألوساخ بأنواعھا تشكل ) ٣وذكرت (
وتشمل  % من صوف األغنام٢ – ٠,٥وان المواد النباتية تشكل 

ر كثيرا والتي تشالقش والبذور والحبوب ونبات الحسك المن
ثم التلوث الميكروبي بالجراثيم  يدويا في المعامل، إزالتھايصعب 

والفطريات نتيجة تعلق براز وفضالت الحيوان بالصوف ومدى 
األس الھيدروجيني و .حيويتھا وفترة بقائھا حية داخل األصواف

وتعد صفة النعومة (قطر . ٨,٨ – ٨,٤للصوف يتراوح بين 
لصوف حيث أنھا تقدر صالحية الصوف الليفة) من أھم صفات ا

لنوع النسيج الذي يمكن استخدامه وھذا أيضا يعتمد على العامل 
من عيوب  الوراثي وكثير من العوامل البيئية المحيطة بالحيوان.

وائب المكتسبة وخاصة العراقية المنتجة كثرة وجود الش األصواف
لة العناية النباتات ذات األشواك العالقة بھا ويرجع سبب ذلك لق

وعدم انتظام سياسة إدارة القطعان والرعي في أماكن موبؤة. 
في  ات بعض العواملوجاءت ھذه الدراسة للوقوف على تأثير

نھاية كل موسم إنتاجي في نسبتي الصوف النظيف والشوائب 
وباستخدام ثالث سالالت محلية ھي وصفة قطر الليفة النباتية 

نتشرة ضمن مناطق جغرافية العواسي والكرادي والعرابي والم
  مختلفة من القطر. 

  
  عملال قائوطرمواد ال

  
تستلم باالت الصوف الخام المنتج من المربين من قبل مراكز 
تسويق الصوف التابعة للشركة العامة للصناعات الصوفية 

ثالث سالالت المنتشرة في أنحاء القطر. استخدم في ھذه الدراسة 
مختلفة من القطر ھي العواسي في محلية منتشرة في ثالث مناطق 

والعرابي  محافظة أربيل والسليمانيةوالكرادي في  نينوىمحافظة 
و  ٢٠١١ للموسم اإلنتاجي محافظة ميسان والمثنى وذي قارفي 

عينة صوف  ٢٥بواقع عينة صوف  ٣٠٠حيث أخذت  ٢٠١٢
 ١٥٠ أي ،ساللة سنة إنتاجية/ عينة صوف مغطس/ ٢٥خام و 

مأخوذ من أغنام تم تغطيسھا قبل عملية الجز عينة منھا صوفھا 
تم تھيئة عينة كل منتج عن  عينة صوفھا خام غير مغطس. ١٥٠و

% من مجموع عدد الباالت المستلمة عشوائيا ١٠طريق اخذ 
 Coreكغم بواسطة طريقة  ١وبعدھا كبست واخذ منھا بحدود 

Method  وسط البالة) وباستخدام  أو(عملية اخذ نموذج من لب
Coring Tubes  أرسلت). ثم ٤انج حسبما ذكر في ( ٠,٥حجم 

مختبرات تحليل الصوف التابعة للشركة العامة  إلىالعينات 
منھا بوزن  ثالث نماذجحيث اخذ للمنسوجات الصوفية في بغداد 

نسبة الصوف النظيف والشوائب كل من غم لغرض تقدير  ١٥٠
الليفة باستخدام وقطر  ،)٥النباتية بالطريقة المستخدمة من قبل (

وحللت النتائج . )(W.I.R.A Fineness meter for wool جھاز
) للتجارب CRDباستخدام التصميم العشوائي الكامل ( إحصائيا

  :العاملية ووفق النموذج الرياضي التالي
 

Yijkl = U + Bi + Yj + Wk + (BY)ij + (BW)ik + (YW)jk +  
          (BYW)ijk + eijkl  

  
 = U، قيمة أي مشاھدة في التجربة = Yijkl :حيث أن

 إماتمثل  iحيث  ،iالساللة  تأثير = Bi، المتوسط العام للمشاھدات
إما  j، حيث jتأثير السنة  = Yj، عرابي أوكرادي  أوعواسي 

يمثل  k، حيث kتأثير حالة الصوف  = Wk، 2012أو  2011السنة 
 iبين الساللة تأثير التداخل =  ij(BY)، إما صوف خام أو مغطس

وحالة الصوف  i= تأثير التداخل بين الساللة  j ،(BW)ikوالسنة 
k ،(YW)jk  تأثير التداخل بين السنة =j  وحالة الصوفk ،

(BYW)ijk  تأثير التداخل بين الساللة =i  والسنةj  وحالة الصوف
k ،eijkl الخطأ العشوائي =. 

تعدد المدى دنكن الم اختبرت بطريقةبين المتوسطات  الفروق
)6.(  

 
 النتائج 

  
للساللة وحالة الصوف تأثير عالي المعنوية في نسبة  كان

إذ بلغ المتوسط العام لھذه الصفة ) ١(الجدول الصوف النظيف 
الكرادية  األغنام أنيالحظ  إذ)، ٢ % (الجدول١,٤٨± ٦٨,٧٥
نسبة  بأقل% مقارنة ٧٩,١٩نسبة للصوف النظيف  أعلى أعطت
% ٦٨,٦٥وأعطت األغنام المغطسة  .%٦١,٧٥ية العراب لألغنام

صوف نظيف مقارنة باألغنام غير المغطسة ذات الصوف الخام 
إلى أن عملية التغطيس ذلك يعود و% ٨,٤٩وبفارق معنوي بلغ 

قبل الجز تعمل على التخلص من الكثير من األوساخ واألتربة 
يرا والدھن الملتصقة بالصوف. لم يالحظ للسنوات اإلنتاجية تأث

معنويا في نسبة الصوف النظيف حيث كان الفارق الحسابي 
ولوحظ أن للتداخل بين السنة  .%٠,١٣وقدره  ٢٠١١ لصالح عام

حالة الصوف تأثيرا معنويا في نسبة الصوف النظيف، فقد × 
أعلى  ٢٠١٢و  ٢٠١١ أعطت أغنام الصوف المغطس في عامي

% ٦٩,٥٧و  ٦٩,٥٠المتوسطات في نسبة الصوف النظيف بلغت 
على التوالي مقارنة بأقل المتوسطات ألغنام الصوف الخام غير 

على ( %٦٥,٣٢و ٦٥,٢٦ )٢٠١٢و  ٢٠١١ المغطس ولعامي
التوالي، بينما لم ترقى الفروق بين التداخالت للعوامل األخرى 

 إلى درجة المعنوية في تأثيرھا على الصفة. المدروسة مع بعضھا
ة وحالة الصوف تأثير عالي ) أن للسالل١يالحظ من (الجدول 

المتوسط العام لنسبة  المعنوية في نسبة الشوائب النباتية إذ بلغ
)، وأعطت األغنام العرابية ٢% (الجدول ٠,٠٤± ٧,٩٥الشوائب 

% لألغنام ٧,١٤% مقارنة بأقل متوسط ٨,٥١أعلى متوسط 
الكرادية، ويعزى قلة نسبة الشوائب في صوف األغنام الكرادية 

لبقية إلى ارتفاع نسبة صوفھا النظيف مقارنة باألغنام مقارنة با
العواسية والعرابية. وأعطت األغنام ذات األصواف الخام متوسط 
أعلى معنويا للشوائب مقارنة بصوف األغنام المغطسة وبفارق 

%، بينما لم يالحظ للسنوات اإلنتاجية تأثيرا معنويا في ١,١١قدره 
الفارق الحسابي بين الموسمين نسبة الشوائب النباتية حيث كان 
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%. لم ترقى الفروق بين التداخالت للعوامل المدروسة مع ٠,٣٠
بعضھا إلى درجة المعنوية في تأثيرھا على ھذه لصفة. المتوسط 

 حيث) ٢مايكرون (الجدول  ٠,٥٦±٣١,٦٠العام لقطر الليفة 
للساللة في ھذه الصفة إذ أعطت  ةمعنويعالي اليالحظ تأثير 

مايكرون وبفارق  ٣٣,١٧األغنام الكرادية أعلى المتوسطات 
 ٢,٩٩و  ١,٦٩معنوي عن األغنام العواسية والعرابية بلغ 

  مايكرون على التوالي.
 

 
  تحليل التباين للعوامل المؤثرة في الصفات المدروسة :١الجدول 

 
  الصوف النظيف% الشوائب النباتية%  قطر الليفة مصادر التباين  درجات الحرية  ــــــــاتالمربعــــــــــ متوســــــــــــــــط

 السـاللة ٢  ** ١٤,٩٧٥ ** ٥,٧٧٤  ** ٢٢,٩٣٥
 الســنة  ١  ٠,٦٩٠  ٣,٩٢٥  *  ١٥,٦٠٣

  حالة الصوف ١  ** ١١٨٠٨,٩٥٥ ** ٣٠,٢٢٥  ١٢٠,١٥٤
  الســنة× الساللة   ٢  ٢٤,٧٥ ٢,٠٠١  ٧,٩٥٤
  حالة الصـوف× الساللة   ٢  ٤,٢٥٣ ١,٥٢٣  ٦,٥٤٤
  حالة الصـوف× الســنة   ١  * ٩٤,٥٠٠  ٢,٠٠٣  * ٧,٩٦٢
  حالة الصوف× السنة × الساللة   ٢  ٦,٢٩٩ ١,٢٨٥  ٥,١٠٨
  المتبقي  ١٢  ٩,٧٤٣ ١,٠١٠  ٤,٠١٥

  الكلي  ٢٣    
  .)٠,٠١≤ ** = (أ ،)٠,٠٥≤ * = (أ

  
   ي الصفات المدروسةفالخطأ القياسي للعوامل المؤثرة ± المتوسطات  :٢الجدول 

  
 أعداد المشاھدات الصوف النظيف% الشوائب النباتية% قطر الليفة مايكرون العوامل الصفات

  المتوسط العام  ٣٠٠  ١,٤٨±  ٦٨,٧٥  ٠,٠٤±  ٧,٩٥  ٠,٥٦±٣١,٦٠
  الســــــــاللة       

ب     ب  ٠,٠٥ ± ٧,٩٩  ب   ٠,٤٦±٣١,٤٨   ١,٧٠   عواسي  ١٠٠ ٧٠,٦٥ ± 
٠,٥٨±٣٣,١٧ أ ج  ٠,٠١    كرادي  ١٠٠ ٧٩,١٩ ± ١,٩٩ أ ٧,١٤ ± 
٠,٤٩±٣٠,١٨ ج أ  ٠,٠٩  ج   ٨,٥١ ±    عرابي  ١٠٠ ٦١,٧٥ ± ١,٠١ 

  الســـــنة        
 2011 ١٥٠  ١,٧٣ ± ٧٠,٣٦ ٠,٠٢±  ٧,٤٥  ب ٠,٤٧±٣١,٧٤
 2012 ١٥٠  ١,٨٥ ± ٧٠,٤٩ ٠,٠٢±  ٧,٧٥  أ ٠,٤٨±٣٢,٧٦

  حالة الصــــــوف      
  خام  ١٥٠  ب ٠,٩٩ ± ٦٠,١٦ أ ٠,١٢±  ٨,٩٧  ٠,٧١± ٣٢,٢٩
  مغطس  ١٥٠  أ ١,٠١ ± ٦٨,٦٥ ب٠,٠٣ ± ٧,٨٦  ٠,٥٤± ٣٢,١٧

   حالة الصوف×السنة      
  خام×  2011 ٧٥  ب ١,٣٦ ± ٦٥,٢٦  ٠,٠٧±  ٧,٩٥ ج ٠,٥٧± ٣٠,٩٥
  مغطس×  2011 ٧٥  أ ١,٣٧ ± ٦٩,٥٠  ٠,٠٢ ± ٧,٦٥ ج ٠,٥٤± ٣٠,٢٥
  خام×  2012 ٧٥  ب ١,٤٢ ± ٦٥,٣٢ ٠,٠٧ ± ٧,٩٩ ب ٠,٥٩± ٣١,٠٣
  مغطس×  2012 ٧٥  أ  ١,٤٣ ± ٦٩,٥٧ ٠,٠٢±  ٧,٨١ أ ٠,٤٩±  ٣٢,٣٥

  .األحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فروق معنوية
  

لوحظ تأثير معنوي للسنة في ھذه الصفة إذ أعطت األغنام في 
 ىالسنة الثانية أصواف بقطر ليفة أعلى مما أعطته في السنة األول

، وقد يعود ذلك إلى تحسن الظروف مايكرون ١,٠٢ه درارق قفوب
البيئية في السنة الثانية مقارنة بالسنة األولى وخاصة كمية ونوعية 
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 تأثيراتلم يالحظ الغذاء والمرعى والحالة العامة للحيوانات. 
 تأثيراتمعنوية لحالة الصوف في ھذه الصفة، كما لم يالحظ 

مع بعضھا في ھذه  بين التداخالت للعوامل المدروسة معنوية
وحالة الصوف  اإلنتاجيةالصفة فيما عدا للتداخل ما بين السنة 

أصواف  أعطت إذمعنوي في قطر الليفة،  تأثيرالذي كان له 
مقارنة في السنة الثانية المغطسة والخام أعلى قطر للليفة  األغنام

لم  مايكرون على التوالي، بينما ٣١,٠٣و  ٣٢,٣٥بالسنة األولى 
فروق إلى درجة المعنوية في السنة األولى إذ بلغ الفارق ترقى ال

  مايكرون.  ٠,٧٠الحسابي بين حالتي الصوف 
  

 المناقشة
  

متفقة مع  دراسة لنسبة الصوف النظيفھذه النتائج جاءت 
) على أربع سالالت محلية ھي العواسي والعرابي والكرادي ٧(

و  ٥٧,٥٢و  ٥٤,٥٣والحمداني إذ أعطت نسبة صوف نظيف بلغ 
و  Sipli) على ساللة 8% على التوالي، و (٤٨,٩٤و  ٥٣,٨١
Harnai و  ٧٧,٤٩) ٩% على التوالي، و (٦٧,٦٠و  ٦٣,٤٥
) ٢% على رباعي العساف والحمداني على التوالي، و(٦٢,١٢
) ١٠( % على العرابي في المناطق الجنوبية من القطر، و٦٨,٢٤
في موقع  % على النعاج العواسية٦١,٦٥و  ٦١,٧٢و  ٧٩,٣٠

الرشيدية والعواسي والحمداني في موقع الكلية على التوالي، و 
 كماسنة.  ١,٥نعجة عواسية بعمر  ٥٤% على ٧٠,٢٥) ١١(

لحالة الذي سجل تأثيرا عالي المعنوية ) ٢مع ( ةمتفق تجاء
لقد  .للتداخل بين السنة اإلنتاجية وحالة الصوفالصوف ومعنويا 

) ٢أعلى مما سجله (شوائب النباتية المسجلة لنسبة الجاءت القيم 
%، لكنھا كانت منخفضة ٦,٥٠الذي توصل إلى متوسط عام قدره 

) على األغنام العواسية ٣مقارنة بالمتوسط الذي سجلته (
% في محافظة بغداد وبعض المحافظات الجنوبية ١٤,٦٦

المتاخمة لھا وعــــــــــزت ذلك االرتفاع في نسبة الشوائب إلى 
الرياح الغبارية المحملة بأنواع مختلفة من الشوائب  كثرة ھبوب

بالنسبة ) ٢مع ( تاتفقوالنباتية من المناطق الغربية من القطر. 
النتائج المتحصلة تفق تلم للتأثير العالي المعنوية لحالة الصوف. 

وكان  ).١٢( ) و١٠( ) و٩( ) و٨( ) و٧مع (لصفة قطر الليفة 
)، ١٤( ) و١٣( ) و١٠( ة متفقا معمعنوي للسنة في الصفالتأثير ال

يتضح من النتائج المتحصل عليھا أن  ).١٥( وخالفت نتائج
الساللة والمنطقة الجغرافية التي تتواجد فيھا واختالف عوامل 
المناخ بين سنة وأخرى وعملية تغطيس األغنام قبل الجز تؤثر في 
عملية إزالة الصوف وتنظيفه وزيادة وزن الجزة النظيف ونسبة 
الصوف النظيف مع انخفاض في نسبة الشوائب النباتية وھذا 
ينعكس إيجابا في تقليل تكاليف التعبئة والنقل والخزن مع سھولة 
 .فرز الصوف والحصول على أسعار أعلى أثناء عمليات البيع

تعتبر ھذه الدراسة لصفة نسبة الشوائب النباتية من الدراسات 
العالم تختلف عن أجوائنا  أغلبية دولإن  القليلة التي أجريت.

المناخية كثيرا من حيث ندرة العواصف الترابية المحملة باألتربة 
والرمال واألوساخ وبقايا األعشاب النباتية التي تتعلق بالصوف، 

باإلضافة إلى اعتدال أجوائھا المناخية المائل إلى البرودة وتوفر 
لنباتات المراعي والمروج الخضراء طوال العام والخالية من ا

الغريبة والشوكية، فضال عن اھتمام المربين بنظافة حيواناتھم 
ومساكنھا وإجراء عملية تغطيس األغنام مرة إلى مرتين خالل 
السنة وحسب الظروف الجوية وھذا ما لم يشكل أي عائق في 

 عملية تنظيف الصوف وتصنيعه مقارنة بما ھو الحال في قطرنا.
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